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VOORWOORD

Voor jullie ligt nieuwsbrief nr. 2!
De afgelopen maanden zijn er weer leuke activiteiten geweest met als
hoogtepunten de viering van het 70-jarig jubileum en de JOTA, maar daar
lees je op de volgende pagina’s meer over. We kijken ook nog even terug op
de zomerkampen en gaan we meer weten over een scoutinglid.
Naast Facebook en e-mail houden wij je door middel van de nieuwsbrief
graag uitgebreid op de hoogte.
Namens de leiding en bestuur van waterscouting Victorie wensen wij je
veel leesplezier!!
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Colofon
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70-JARIG JUBILEUM
Wat een geweldige dag hebben we gehad zaterdag 14 oktober!
We begonnen om 11 uur met de opening door Vive Les Gueux, zij vertelden
over het Alkmaars Ontzet en wat er zoal ook in die tijd in Heiloo gebeurde.
Daarna begonnen de leden aan hun dagprogramma. Alle leden hebben een
mooie Victorie weersteen gemaakt, gezellig met elkaar geluncht en
‘s-middags leuke spellen in het bos gedaan. Aansluitend een beregezellige
BBQ met leden, ouders, broertjes en/of zusjes en oud-leden. Het weer
werkte gelukkig enorm mee. Namens de leden werd er een cheque van 325
euro aangeboden en een mooie fotocollage. Het geld zal worden besteed
aan botenonderhoud.
‘s-Avonds was er een reünie voor oud-leden waarbij onder het genot van een
drankje herinneringen werden opgehaald en cadeaus werden overhandigd.
Al met al een zeer geslaagd jubileum waar scouting Victorie trots op mag
zijn! Scouting Victorie wil hierbij Vive Les Gueux bedanken, alle sponsoren
(waaronder Albert Heijn, Vomar en bakkerij Kaandorp en Dorcas voor de
aankleding), ouders, leiding, bestuur, stamleden en andere vrijwilligers.
Zonder jullie hulp, sponsoring en grote opkomst was er geen feest geweest,
dus daarom: BEDANKT !!!

Vive les Gueux
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70-jarig jubileum op De Bolder

NIEUWS VANUIT DE BOLDER
De laatste handen worden gelegd aan het tegel- en voegwerk in het toilet,
dan kan die binnenkort ook in gebruik worden genomen.

JOTA 2017
In het weekend van 21 oktober werd de JOTA gehouden. Het was weer een
geweldig weekend. Voor alle speltakken was er een programma op maat.
De JOTA staat natuurlijk altijd in teken van zenden en communicatie. Het
landelijke thema was dit jaar 'be magnetic'.
Het was weer een top JOTA, samen met Scouting Elfregi Zaanstreek.
Voor de foto’s zie Facebook.
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WELPEN NIEUWS
Het is alweer even geleden maar de welpen hebben genoten van het
zomerkamp! Ondanks het wisselvallige weer hebben de welpen genoeg
activiteiten kunnen doen, zoals; zeilen, fluitenkoord maken,
marshmallows roosteren, de film Jungle Book gekeken en een gezellige
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bonte avond. Dank nog voor de ouders die hebben mee geholpen met het
bereiden van het avondeten!
Op zaterdag 2 september zijn we weer begonnen en zijn een aantal welpen
overgevlogen naar de verkenners.
Nu zijn we bezig met het insigne “natuur”.

VERKENNER NIEUWS
In juli zijn de verkenners op zomerkamp geweest samen met de Scouting
Elfregi Zaanstreek (een andere groep van de Stierop). Hier hebben ze het
heel erg naar hun zin gehad met het thema ‘Amerika’.
Na de zomervakantie hebben we met de verkenners drie overvliegers
verwelkomd en een overvliegende leiding, Johan.
Het winterseizoen begint nu weer, we gaan hard aan de boten werken om
ze weer vaarproof te maken.
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WILDE VAART NIEUWS
Wildevaart zomerkamp 2017 in Harderhaven; met windkracht 4 lekker
zeilen. Er gebeuren ook altijd dingen die je niet kunt voorspellen:
hele nacht wachten voordat je door de sluis kunt:
En oeps, daar gaat het roostertje van het
gastoestel:

Maar ook aan de inwendige mens moet gedacht worden, pannenkoeken
eten op de boot:

Al met al een geslaagd zomerkamp!
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INTERVIEW MET
Ik heet

:

Luca Nijholt

Geboren
Broertje
School
Lid sinds
Speltak
Hobby’s

:
:
:
:
:
:

12-01-2010
Sune-Jan (4 jaar)
Jan van Rijckenborghschool, Heiloo
februari 2017
welpen
LEGO (technisch Lego en Star Wars),
creatief bezig zijn en lezen

Het leukste bij de waterscouting vind ik: vuur maken
Ik wil graag wat meer weten over: Rinze (welpen). Meer over Rinze lezen we
in de volgende nieuwsbrief.

OPROEP!
-

-

Leiding gezocht:
Thans zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste leiding
voor de welpen, verkenners en wilde vaart. Mocht u interesse hebben
of iemand weten die zich hiervoor wil inzetten mag dit gemeld worden
bij de speltak leiding, of per email aan de speltak leiding.
Alle overige vacatures zullen d.m.v. het ingevulde
ouderparticipatieformulier geïnventariseerd worden. Hierover volgt
meer informatie per e-mail.

ACTIVITEITENKALENDER

-

Algemene Ledenvergadering (ALV)
zaterdag 4 november
reeds geweest, meer info/notulen hierover volgt
Welpen opkomst bij De Hoep, Castricum

zaterdag 2 december

Speciaal kerst/dagprogramma voor leden

zaterdag 16 december

Kerstborrel voor ouders leden

zaterdag 16 december

Welpenweekend

zaterdag 20 januari /
zondag 21 januari
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WIST U DAT……


kinderen tijdens Timmerdorp Heiloo als sport- en- spel - clinic mee
mochten ‘varen’ met een vlet van waterscouting Victorie?



U met ‘sponsorkliks’ scouting Victorie het hele jaar door financieel
steunt? Ook voor Sinterklaas is dit een goede tip! Zie hiervoor
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4054



Waterscouting Victorie met De Klapband heeft mee gevaren tijdens
Gaypride in Amsterdam?



de das heel lang keurig blijft als je deze eerst vouwt en daarna pas
strijkt?

Waterscouting Victorie
Clubhuis De Bolder
Westerweg 48
Heiloo
Verhuur: verhuur@scoutingvictorie.nl
Bestuur: secretariaat@scoutingvictorie.nl
Welpen: welpen@scoutingvictorie.nl
Verkenners: verkenners@scoutingvictorie.nl
Wilde Vaart: wildevaart@scoutingvictorie.nl
Stam: stam@scoutingvictorie.nl
Colofon
Deze nieuwsbrief zal eens per kwartaal verschijnen. De inhoud ervan mag gekopieerd of vereenvoudigd
worden
Redactie
Leiding
Bestuur
Stam
Vragen of complimenten over de nieuwsbrief mail naar secretariaat@scoutingvictorie.nl
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